
infórmaTE

Santiago de Compostela

Rúa Miguel Ferro Caaveiro,8 1º andar

CP 15707

Telf. 981 551 826

ensino.stgo@galicia.ccoo.es 

A Coruña

Avda. Alfonso Molina, km 2, 3º andar

CP 15008

Telf. 981 145 895

scensino.coru@galicia.ccoo.es


Ferrol

Rúa María 42-44

CP 15402

Telf. 981 369 336

scensino.ferrol@galicia.ccoo.es


Lugo

Rolda da Muralla 58, 4º andar

CP 27002

Telf. 982 221 060

scensino.lugo@galicia.ccoo.es


Ourense

Parque San Lázaro 12, 3º andar

CP 32300

Telf. 988 392 256

scensino.oure@galicia.ccoo.es


Pontevedra

Rúa Pasantería 1, 2º andar

CP 36002

Telf. 986 866 276

scensino.pont@galicia.ccoo.es


Vigo

Rúa das Teixugueiras 11 entrechán

CP 36212

Telf. 986 246 847

scensino.vigo@galicia.ccoo.es


Afíliate!
O Barco

Praza do Concello 2, 1º andar

CP 32300

Telf. 988 322 034

scensino.oure@galicia.ccoo.es


Monforte

Roberto Baamonde s/n

CP 27400

Telf. 982 401 518

scensino.lugo@galicia.ccoo.es

www.ccooensino.gal

PSEC

XUNTANZA DIRECCIÓN XERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA          
13 - 06 - 2019

1.- DECRETO DE FUNCIONARIZACIÓN  
Neste punto fomos analizando o borrador do decreto artigo por artigo e formulando as alegacións que cada 
organización sindical estimou conveniente. Como resumo da xuntanza, celebrada o día 13 de xuño, quedaron 
aclarados os seguintes aspectos:	 


Poderá funcionarizarse o persoal fixo – descontinuo de 9 meses ou máis. Neste caso a praza que ocupa será 
transformada en praza de 12 meses.


Recóllese a garantía de participación no proceso de funcionarización do persoal laboral fixo en situación 
de excedencia voluntaria por interese particular e por incompatibilidade desde a categoría profesional que 
ten en excedencia. Estamos á espera dunha redacción definitiva nos próximos días, pero a proposta de 
CCOO é que se lle permita a este persoal participar na funcionarización das categorías que teña en 
excedencia e que poida continuar na mesma situación.


No suposto de que nalgún caso non se tivese o requisito de titulación, a Administración porá os 
mecanismos necesarios para que os/as que estean neste caso poidan obtela mediante o deseño do 
itinerario formativo correspondente en colaboración coa Consellería de Educación. Se finalmente, algunha 
persoa non estivese en condicións de obter a dita titulación para optar ao proceso de funcionarización 
percibirá o complemento equivalente ao de carreira profesional.


O complemento de funcionarización terá carácter excepcional. Naqueles casos nos que haxa que poñelo 
queda definitivamente aclarado que se mantén aínda que se cambie de posto (sempre que o novo posto 
sexa da mesma categoría e de similares características).


Queda garantido que o complemento de carreira non minorará a súa contía polos incrementos de carácter 
xeral que poidan producirse nas retribucións complementarias e que tampouco será absorbido por ningún 
outro complemento.


Os trienios do persoal laboral temporal no momento da súa funcionarización recibirán o mesmo tratamento 
que o establecido para a funcionarización do persoal laboral fixo. É dicir, manterán a contía de todos os 
trienios perfeccionados como persoal laboral.


En canto ás equivalencias propuxemos que se cren “escalas puente” para permitir a promoción profesional 
de todo o persoal (especialmente naqueles casos onde haxa problemas de titulacións). Tamén solicitamos 
que a funcionarización do grupo V se faga no C2 de xeito coherente coas funcións desenvolvidas, que 
deben funcionarizarse no Grupo B todas as categorías ás que se esixa o título de Técnico Superior e 
finalmente que se funcionaricen no C1 as categorías para as que se esixa bacharelato ou equivalente.
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2.- MELLORAS DO ACORDO DE CONCERTACIÓN DO EMPREGO PÚBLICO  
O Acordo de Concertación no Emprego Público asinado por CCOO e UGT implicou unha serie de avances nas 
condicións dos empregados públicos da Xunta de Galicia: incremento retributivo plurianual 2018 – 2020 
(incluíndo 0,25% adicional a partir de xullo), implantación da carreira profesional, recuperación da IT ao 100% 
cando estamos de baixa, posibilidade de acollerse á redución do 5% da xornada anual para o exercicio de 
dereitos de conciliación, redución do 50% da xornada tras a reincorporación por unha enfermidade grave ou a 
negociación dunha xornada máxima anual inferior á ordinaria para colectivos con xornadas a quendas, 
nocturnas ou especialmente penosas. 


Desde CCOO entendemos que só se pode mellorar o que existe (aínda que somos conscientes de que outros 
prefiren pedir sempre todo para non conseguir nunca nada).  


Así, propuxémoslle á Administración, en escrito rexistrado o día 24 de maio, unha serie de melloras que foron 
tidas en conta e que se concretan nos seguintes aspectos:


Homoxeneizar para todos os empregados públicos da Xunta de Galicia (funcionarios e laborais) o 
percibo das axudas para persoas con discapacidade do FAS de acordo co establecido no artigo 35 
do V Convenio Colectivo, de xeito que no 2020 percibiranse as axudas correspondentes a razón de 
180 €/mes para todos os empregados públicos.


Aplicación do horario de verán para o persoal en situación de flexibilidade automática, conciliación e 
redución.


Conversión das prazas do SPDCIF que teñan unha duración de 9 meses ao ano e que estean 
ocupadas por laborais temporais, a unha duración de 12 meses e inclusión destas prazas na OPE 
extraordinaria do 2019 e na OPE 2020.


Aumentar de 1 mes a 2 meses a redución do 50% da xornada laboral tra-la reincorporación despois 
de tratamentos derivados de enfermidades graves.


Anticipación ao ano 2020 do cobro do primeiro grao de carreira extraordinaria para o persoal 
funcionario de carreira que non cumpría os requisitos a 31 de decembro de 2018 e para o persoal 
funcionario interino que cumpra os requisitos de antigüidade esixidos.


E certo que aínda faltan cousas por recuperar tales como, a totalidade das axudas do fondo de acción social, 
os tres APs que tiñamos a maiores en Galicia, a posta en marcha de concursos permanentes para evitar o uso 
abusivo das comisións de servizo inxustificadas, establecer criterios reguladores básicos que permitan 
fomentar a promoción interna, converténdoa nunha verdadeira carreira de promoción profesional ou mesmo 
os dereitos derivados do artigo 19 d do Convenio Único para o persoal que traballa a quendas, festivos ou 
domingos, etc…


Pero só se poden recuperar dereitos se se inicia a súa recuperación. Pretender conseguilo todo só leva a unha 
maior frustración. Frustración polo arrebatado e frustración ao comprobar que os cantos de sirena non deixan 
de ser un son embaucador.   
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